
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 006/2007/SEA/DGRH  
 

Estabelece normas e procedimentos para a 
operacionalização do Programa de Estágio 
“NOVOS VALORES”, criado pelo Decreto 
n°297, de 21 de maio de 2007, com base na Lei 
n° 10.864, de 29 de julho de 1998, e alterações 
posteriores. 

 
O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
determina o art. 57, inciso I, alínea “o”, e art. 173,  parágrafo 
1º,da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, e o art. 
20, do Decreto nº 297, de 21 de maio de 2007, 
 

Considerando a necessidade de orientar os 
Setoriais/Seccionais de Recursos Humanos dos órgãos e 
entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
sobre os procedimentos para a operacionalização do Programa 
de Estágio “NOVOS VALORES”, 
 

RESOLVE: 
 

TÍTULO I 
    DO PROGRAMA 

 
Art. 1º. É facultado aos órgãos e entidades da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional conceder 
estágio a estudante residente no Estado de Santa Catarina e 
matriculado em curso regular de ensino, a partir dos 16 
(dezesseis) anos de idade, no âmbito do Programa de Estágio 
“NOVOS VALORES”. 
 

Art 2º . O Programa objetiva assegurar ao estudante de 
ensino superior, médio, educação profissional e educação 
especial oportunidade de trabalho por meio da aplicação prática 
dos conhecimentos teóricos inerentes à sua área de formação. 
 

Art 3º. A concessão de estágio fica condicionada à 
existência no órgão ou na entidade de estrutura administrativa 
no Setorial/Seccional de Recursos Humanos, com pessoal 
técnico qualificado para operacionalizar o programa de estágio. 
 

Art 4º. O estágio não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza, devendo o estagiário receber bolsa de 
estudos acordada em Convênio e Termo de Compromisso. 
 

Art 5º. A carga horária a ser cumprida pelo estagiário 
será de 20 (vinte) horas semanais,  compatibilizadas com o 
horário escolar e de funcionamento do órgão ou entidade. 



 
 
 
§ 1º . A carga horária máxima diária será de 4 (quatro) 

horas, não sendo permitido qualquer tipo de compensação por 
horas não trabalhadas, exceto em se tratando de estágio 
curricular obrigatório,  para atender às especificidades do 
estágio e às necessidades do estagiário e da unidade de estágio. 
 

§ 2º. Cabe ao órgão ou entidade a liberação dos 
estagiários para freqüentar: 
 

a) aulas curriculares de educação física, devendo 
apresentar o comprovante do calendário escolar, constando o 
horário previsto para a disciplina e a efetiva freqüência;  
 

b) atividades extra-classe, congressos, seminários, 
cursos e eventos em geral, desde que comprovada a efetiva 
freqüência. 
 

§ 3º. Caso a legislação federal superveniente venha 
alterar a carga horária máxima admitida, o órgão ou entidade 
concedente poderá implementar as modificações pertinentes no 
Termo de Compromisso de estágio, mediante concordância 
prévia do estagiário, encaminhando, em seguida, comunicação à 
Secretaria de Estado da Administração – SEA, por meio da 
Diretoria de Gestão de Recursos Humanos – DGRH. 
 

§ 4º. A modificação da carga horária não acarretará 
alteração do valor da bolsa de estágio. 
 

Art 6º. Sempre que o estágio tiver duração igual ou 
superior a um ano e renovado o Termo de Compromisso, será 
assegurado ao estagiário que obtiver 100% (cem por cento) de 
freqüência no primeiro ano, ou que as faltas sejam justificadas e 
abonadas pela chefia imediata, a concessão de 30 (trinta) dias 
de folga a título de bonificação, preferencialmente, no período 
de recesso escolar, a critério do estagiário. 
 

Art 7º. A atuação do estagiário dar-se-á da seguinte 
forma: 
 

I) se de nível superior ou educação profissional, 
desempenhará atividades relacionadas com sua área de 
formação; 
 

II) se de nível médio, desempenhará atividades 
administrativas e operacionais, de acordo com o ensino e 
aprendizagem. 

 
Parágrafo Único - Os estudantes integrados ao 

programa serão submetidos a projeto de capacitação, de acordo 
com o Plano de Capacitação Sistêmica de Recursos Humanos 
desenvolvido pela Secretaria de Estado da Administração, e 
com o plano de capacitação dos demais órgãos ou entidades. 

 



Art 8º. Para os estagiários de nível superior, será 
exigida a apresentação de  projeto que conste uma atividade a 
ser desenvolvida no âmbito do órgão ou entidade concedente, 
segundo as habilidades e competências do estagiário, 
contemplando proposta de melhoria institucional em 
consonância com os objetivos institucionais. 

         
           I) o referido projeto deverá ser apresentado dentro 
das normas da Associação Brasileira de Normas de 
Trabalho – ABNT. 

 
               II) se o estagiário não apresentar o projeto,  não poderá 
ser renovado o Termo de Compromisso. 
 

Art 9º. A integração, primeira etapa prática, pois se 
trata da apresentação do estagiário para o órgão ou entidade, 
deverá ocorrer até 30 dias após a assinatura do Termo de 
Compromisso. 

 
Art 10. Ficam mantidos os valores atuais das bolsas de 

estágio, em R$170,00 (cento e setenta reais) para estagiários do 
ensino médio, R$185,00 (cento oitenta e cinco reais) para 
estagiários de educação profissional e R$ 200,00 (duzentos 
reais) para estagiários do ensino superior, até que o projeto 
técnico exigido pelo art.11, do Decreto n° 297/07, seja 
homologado pela Secretaria de Estado da Administração-SEA. 
 

Art 11. O pagamento da bolsa de estágio será efetuado 
mensalmente por recursos orçamentários próprios de cada órgão 
ou entidade concedente, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, 
observada a freqüência do estagiário registrada diariamente. 
 

TÍTULO II 
DO QUANTITATIVO DE BOLSAS 

 
Art 12. O quantitativo de concessão de bolsa de estágio 

não poderá ser em número superior a 10% (dez por cento) do 
total de servidores em exercício (efetivos, comissionados e à 
disposição com ato oficial) no órgão ou entidade. 
 

Art 13. A Secretaria de Estado da Administração-SEA 
publicará, anualmente, portaria no Diário Oficial do Estado, 
homologando o quantitativo de bolsas de estágio por órgão e 
entidade. 
 

§ 1º . Será encaminhado, ao final de cada exercício, 
pela Secretaria de Estado da Administração – SEA; Diretoria de 
Gestão de Recursos Humanos – DGRH; Gerência de Controle 
de Mão-de-Obra Locada e Bolsas de Trabalho – GEMOB, aos 
órgãos e entidades, relatório do quantitativo total de servidores 
em exercício, informando o número máximo de vagas para 
concessão de bolsas de estágio. 
 

§ 2º. Os órgãos e entidades deverão analisar o relatório 
de quantitativo de servidores em exercício, observando as 
oportunidades de estágio. 



 
Art 14. O quantitativo de bolsas para os Projetos 

Especiais deverá constar em exposição de motivos, juntamente 
com o Projeto Técnico, a ser apresentado nos padrões dos 
formulários disponíveis no sítio da SEA. 
 

Parágrafo Único - O Projeto Especial visa a atender 
peculiaridades dos órgãos ou entidades na implantação e 
execução de programas que demandem ações especiais, sendo 
de caráter temporário, não podendo ser renovado e nem 
ultrapassar o período de 6 (seis) meses. 

 

Art 15. Os órgãos ou entidades que encaminharem 
Projetos Técnicos destinados a portadores de necessidades 
especiais poderão, na exposição de motivos, solicitar 
autorização para alterar o valor da bolsa de estágio, a carga 
horária e estipular a responsabilidade pela contratação do 
seguro contra acidentes pessoais. 
 

TÍTULO III 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art 16. Para conceder bolsas de estágio, os órgãos e 

entidades deverão: 
 
I) identificar as oportunidades de estágio existentes 

nas unidades administrativas, por área de formação; 
 

II) firmar Convênio com a instituição de ensino, 
com a interveniência da Secretaria de Estado da Educação – 
SED; 
 

III) encaminhar à SEA/DGRH/GEMOB o extrato 
do Termo de Convênio para publicação no Diário Oficial do 
Estado; 
 

IV) solicitar à Secretaria de Estado de Educação – 
SED, através das Gerências Regionais de Educação/SDR, 
candidatos para o preenchimento das vagas de estágio; 
 

V) efetuar acompanhamento, avaliação e controle 
de desempenho do estagiário e a efetiva atuação em sua área de 
formação, em conjunto com a instituição de ensino; 
 

VI) colher declaração do estudante de não 
acumulação com outro estágio remunerado; 
 

VII) firmar Termo de Compromisso com o 
estudante; 
 

VIII) encaminhar à SEA/DGRH/GEMOB o extrato 
do Termo de Compromisso para publicação no Diário Oficial 
do Estado; 
 

IX) alimentar, obrigatoriamente, o Sistema 
Informatizado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH. 



 
 
 
Art 17. Para a contratação dos estagiários, deverá ser 

firmado Convênio com a instituição de ensino, com prazo de 
vigência de até 05 (cinco) anos a partir da publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 

§ 1º Só poderá ser firmado Termo de Convênio com 
instituição de ensino que já tenha inserido o estágio curricular, 
obrigatório ou não obrigatório, na sua programação didático-
pedagógica. 
 

§ 2º. Em se tratando de estudante da rede pública 
estadual, o Convênio deverá ser firmado com a SED. 

 
§ 3º Os convênios com as demais instituições de ensino 

deverão ser firmados com a interveniência da SED. 
 
§ 4º A firmatura de convênio com instituição de ensino 

interessada em participar do programa “NOVOS VALORES”  
somente poderá ser negada pelo titular do órgão ou entidade 
concedente da bolsa  de estágio, mediante justificativa. 
 

§ 5º Toda solicitação de vaga para estágio deverá, 
obrigatoriamente, ser encaminhada à SEA/DGRH/GEMOB, 
acompanhada de Projeto Técnico. 
 

§ 6º  O Projeto Técnico compreenderá o Plano de 
Trabalho elaborado pelo Supervisor Técnico, que acompanhará 
e orientará o estudante durante o período de estágio. O 
preenchimento do formulário do Projeto Técnico será elaborado 
pelo órgão ou entidade solicitante (Setorial/Seccional), 
contemplando os dados cadastrais, o quantitativo de vagas de 
estágio, o perfil do estudante, a escolaridade, a descrição do(s) 
Plano(s) de Trabalho, a(s) justificativa(s) da(s) proposição(ões) 
e o cronograma das etapas do estágio a serem cumpridas. 
 

§ 7º Após a aprovação do Projeto Técnico, o órgão ou 
entidade encaminhará à Gerência Regional de Educação/SDR a 
solicitação de estagiário, detalhando o perfil dos estudantes 
candidatos. 
 

Art 18. É de competência da SED, através das 
Gerências Regionais de Educação/SDR, selecionar os 
estudantes com base no perfil solicitado pelo órgão ou entidade, 
devendo adotar como critério, obrigatoriamente, o de maior 
carência de recursos financeiros, utilizando a ferramenta do 
Sistema “SERIE NOVOS VALORES”, que cadastra e 
classifica on-line os estudantes em função da renda familiar per 
capita. 

 
Parágrafo Único A comprovação de renda se dará pela 

apresentação do contra cheque, folha de pagamento, declaração 
de imposto de renda ou declaração de contador inscrito no 
Conselho Regional de Contabilidade.  



 
 
 
Art 19. A Gerência Regional de Educação/SDR 

encaminhará 3 (três) estudantes candidatos por vaga ofertada 
pelo órgão ou entidade solicitante, conforme critérios previstos 
no item 16, que realizará entrevista, objetivando reconhecer 
aquele que melhor atende ao perfil estabelecido no Projeto 
Técnico. 
 

Art 20. Selecionado o estudante, o órgão ou entidade 
firmará Termo de Compromisso com a interveniência da 
instituição de ensino. 

 
I) Para firmar termo de compromisso serão adotadas as 

seguintes determinações: 
 
a) solicitar ao estagiário: fotocópia do CPF 

(Cadastro de Pessoas Físicas); fotocópia do RG (Carteira de 
Identidade); Declaração do Imposto de Renda, do ano vigente, 
entregue na Receita Federal, dos pais ou responsável, ou 
cônjuge se o aluno for casado; no caso de  autônomo, 
pensionista ou desempregado, solicitar a Declaração de 
Autônomo, modelo da SED, cópia da última folha de 
pagamento dos pais ou responsáveis; comprovante de matrícula 
e freqüência (obrigatório original no ato da inscrição); endereço 
completo, com CEP e número de telefone para contato; 
declaração médica de doença crônica na família; declaração de 
que não participa de outro programa de estágio remunerado. 

 
b) somente serão contratados os alunos com 16 anos 

completos, de acordo com o Art. 403 da Lei n°10.097 de 
19.12.2000 (CLT) e Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Art.60. 
 

II) Em se tratando de estudante da rede pública 
estadual, o Termo de Compromisso deverá ser firmado com a 
interveniência da unidade escolar onde estuda. 
 

III) Tratando-se de estudante de instituição privada, 
municipal e federal, o Termo de Compromisso deverá ser 
firmado com a interveniência da SED. 
 

IV) O Termo de Compromisso deverá ter a anuência 
do responsável pelo estudante quando se tratar de menor de 18 
(dezoito) anos. 
 

Art 21. O estágio terá duração de 1 (um) ano, permitida 
uma única prorrogação por igual período, devendo o estagiário 
comprovar, semestralmente, a freqüência escolar. 
 

Art 22. Em caso de doença ou incapacidade 
temporária, o estagiário poderá ter afastamento justificado com 
atestado médico, ficando a critério do Setorial/Seccional do 
órgão ou entidade a análise das peculiaridades de cada caso. 
 



 
 
Art 23. O seguro contra acidentes pessoais será 

gerenciado pela GEMOB, devendo o SIGRH estar devidamente 
atualizado pelos órgãos e entidades, para encaminhamento das 
inclusões e exclusões de estagiários à seguradora.  
 

Art 24. O órgão ou entidade concedente emitirá 
certificado ou declaração de conclusão de estágio, no qual 
deverá constar o nome do estagiário, área de formação, período 
de realização do estágio com a respectiva carga horária global, 
principais atividades desenvolvidas e relacionadas no Termo de 
Compromisso e avaliação, de forma objetiva, caracterizando o 
desempenho do estagiário na realização das atividades. 
 

§ 1º - Quando o período de estágio for inferior a 180 
(cento e oitenta) dias, será emitida declaração; quando for igual 
ou superior a 180 (cento e oitenta) dias, será emitido certificado. 
 

§ 2º - O papel para impressão do certificado, modelo 
“ADP 01834”, deverá ser solicitado, via Sistema de Informação 
da RAI Eletrônica/SIRE, à Diretoria de Gestão de Atos Oficiais 
da Secretaria de Estado da Administração. 
 

§ 3º  A SEA/DGRH/GEMOB disponibilizará  o 
modelo do certificado. 
 

Art 25. Extingue-se o estágio: 
 

I) pela desistência, por escrito, do estagiário; 
 

II) pela não prorrogação do Termo de 
Compromisso; 
 

III) pelo abandono do curso que o estagiário 
freqüenta; 
 

IV) por iniciativa do órgão ou entidade concedente, 
a qualquer momento, no caso de conduta inadequada ou 
descumprimento das obrigações assumidas pelo estagiário, 
comunicados, nessas hipóteses, os fundamentos da decisão à 
instituição de ensino; 

 
V) por extinção ou reestruturação da unidade 

administrativa ou do órgão ou entidade; 
 
VI) por abandono de 5 (cinco) dias consecutivos. 

 
Parágrafo Único - Quando houver a antecipação da 

data de término do Termo de Compromisso, conforme incisos I, 
III e IV, deverá ser encaminhado à GEMOB o Extrato de 
Rescisão de Termo de Compromisso para publicação no Diário 
Oficial do Estado. 
 

Art 26. O estágio terá início mediante a assinatura do 
Termo de Compromisso, sendo obrigatória a publicação de 



extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar da data início do estágio. 
 

TÍTULO IV 
DO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E 

AVALIAÇÃO 
 

Art 27. O estágio será acompanhado e avaliado pela 
instituição de ensino em conjunto com o órgão ou entidade 
concedente, para propiciar a complementação do ensino e da 
aprendizagem, a fim de se constituir em instrumento de 
integração em termos de atividade prática e de aperfeiçoamento 
técnico-cultural. 
 

Parágrafo Único - O estágio terá acompanhamento da 
Comissão Avaliadora dos Estágios Probatórios, que fará a 
avaliação pedagógica, e pelo supervisor técnico, mediante 
apresentação de relatórios periódicos, em prazos não superiores 
a 6 (seis) meses, contemplando avaliação qualitativa e 
quantitativa das bolsas de estágio.  
 

Art 28. O acompanhamento do estágio deverá ser 
realizado por supervisor com formação igual ou  superior à do 
estagiário sob sua responsabilidade. No caso de setores 
diferentes, o supervisor poderá supervisionar, no máximo, 3 
(três) estagiários. 

 
Art 29. O supervisor, responsável pela elaboração do 

Plano de Trabalho, deverá acompanhar, avaliar e verificar o 
efetivo aprendizado, visando à complementação do ensino e 
treinamento prático e do aperfeiçoamento técnico-cultural do 
estagiário. 
 

Art 30. A avaliação do estagiário deverá ocorrer 
semestralmente, conforme modelo fornecido pela GEMOB. 
 

TÍTULO V 
DA ADEQUAÇÃO DOS ATUAIS CONTRATOS DE 

BOLSISTAS E/OU ESTAGIÁRIOS 
 
            Art 31. Os órgãos públicos que, anteriormente à 
vigência do Decreto n° 297, de 27 de maio de 2007, tenham 
contratado estagiários  nos termos da legislação até então em 
vigor, deverão observar o seguinte: 
 

I) caso não haja interesse do estagiário na 
adequação ao Programa “NOVOS VALORES”, os termos de 
compromisso em vigência na data da publicação do Decreto 
n°297, de 21 de maio de 2007, serão cumpridos até a data 
prevista para o término, mantido o valor da bolsa de estágio 
fixado no respectivo instrumento;  

 
II) caso o órgão concedente da vaga e o estagiário 

pretendam adequar-se ao Programa “NOVOS VALORES”, 
não tendo o estudante sido selecionado pelo Sistema Série/SED, 
poderá ser firmado termo de compromisso com vigência até 



31/12/2007, fixado o valor da bolsa de estágio conforme 
previsto no Decreto n°297, de 21 de maio de 2007. 

 
III) os estudantes contratados na forma do Programa 

“Primeira Chance” que tenham sido selecionados pelo Sistema 
Série/SED poderão se adequar ao Programa “NOVOS 
VALORES”, firmando novo termo de compromisso com o 
órgão concedente da vaga, mantida a vigência original. 

  
TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art 32. Tratando-se de contratação de estagiário para 
viabilizar convênios com verba específica e rubrica própria, 
ficam os órgãos ou entidades autorizados a aplicar os 
procedimentos e providências para o cumprimento do convênio 
sem vínculo ao Programa instituído pelo Decreto n° 297/07. 

 
Parágrafo Único - Entende-se por convênios com verba 

específica e rubrica própria todo convênio financeiro firmado 
pelo órgão que implique recebimento de recursos, desde que 
estes recursos sejam gerenciados por meio de sub-ação 
específica constante do orçamento do órgão. 

 
Art 33. Os formulários fornecidos pela GEMOB, para 

operacionalização do programa de estágio, estarão disponíveis 
no sítio da Secretaria de Estado da Administração-SEA: 
www.sea.sc.gov.br. 
 

Art 34. Verificada a divergência de informações, a 
SEA efetuará auditoria in loco nos órgãos ou entidades da 
administração direta, autárquica e fundacional. 
 

Art 35. As orientações relacionadas ao programa de 
estágio em órgãos ou entidades deverão ser remetidas 
previamente para análise da SEA/DGRH/GEMOB. 

 
Art 36. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Art 37. Revoga a Instrução Normativa SEA/DIRH nº 
013/2003 e as demais disposições em contrário. 
 
 

Florianópolis, 4 de setembro de 2007. 
 
 
 

ANTÔNIO MARCOS GAVAZZONI 
                   Secretário de Estado da Administração 
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